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OZNANILA
župnije
Grahovo pri Cerknici
BOG NAJ TE VARUJE!
Pogosto imamo na jeziku besede: Naj te Bog varuje! Včasih jih izrečemo kar
tako iz navade, če pa gre kdo na težavno pot, na operacijski poseg ali pomemben izpit, potem pa ima to voščilo posebno težo. V ta namen tudi radi molimo.
Skozi vse leto verni ljudje pričakujemo od Boga posebno varstvo. Kar dan za dnem, saj se nam lahko nesreča
pripeti prav vsak trenutek. Pri poročilih spremljamo
dogodke s celega sveta in nemalo med njimi je tragičnih. Zadnje dni nesreče z avioni in drugimi prevoznimi sredstvi, pa požari ali poplave. Ob takšnih novicah
zavzdihnemo: Hvala, da nas Bog varuje in da tega ni
pri nas! Ob branju Svetega pisma se lahko prepričamo,
kako je Bog nenehno varoval svoje izvoljence in celotno božje ljudstvo. Najbolj se je pokazalo ob odhodu
iz Egipta po sredi Rdečega morja. Celo Kajna, ki je ubil
brata Abela, je Bog vzel pod svojo zaščito, da ga ne bi
kdo umoril. Ko obhajamo velikonočne praznike, doživljamo tudi Božje varstvo ob vstalem Kristusu. Učenci
so mislili, da je po njegovi smrti na križu vsega konec, pa jih je razveselila novica, da je mrtvi Jezus živ. Ob njem so se čutili spet varne in vesele. Ničesar jih
ni bilo več strah. Jezus je Bog, ki je njih in tudi nas obvaroval celo večne smrti,
kaj šele problemov iz vsakdanjega življenja, ki jih ima sveti Pavel za smeti. Tudi
mi smo veseli Jezusovega zmagoslavja, ki naj navda naša srca z veliko radostjo.
Prinašajmo to radost med tiste, ki obupujejo, ki jih vsaka malenkost vrže iz tira,
ki so malodušni ali brezvoljni. Tistim, ki radi tarnajo in kritizirajo.
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
• 29. 3. je veliki četrtek, spomin
Jezusove zadnje večerje. Pri večernih obredih ob 19.00 sodelujejo tudi bodoči prvoobhajanci
(otroci 2. razreda). Za otroke, ki
še niso bili pri prvem obhajilu,
bomo blagoslovili majhne kruhke, ki jih bodo odnesli domov.
• 30. 3. je veliki petek, spomin na
Jezusovo smrt na križu. Je strogi post, ko ne jemo mesa in se le
enkrat na dan do sitega najemo.
Dopoldne bo obisk bolnikov na
domu. Ob 15.00 bo zato molitev
križevega pota, ob 19.00 pa obredi velikega petka. To je edini dan
v letu, ko v znamenje žalovanja
ni svete maše, a vseeno lahko pristopimo k obhajilu. Pri obredih
s poljubom počastimo križ in prisluhnemo pasijonu (Jezusovemu
trpljenju), kot ga je zapisal evangelist Janez. Sodelujejo birmanci.
• 31. 3. je velika sobota, ko Jezus
počiva v grobu. Ob 7.00 bo blagoslov ognja, ob 8.00 pa molitev
hvalnic pri Božjem grobu. Popoldne sledi blagoslov jedil, in sicer
ob 15.30 na Bločicah, ob 16.00 na
Lipsenju, ob 16.30 v Žerovnici in
ob 17.00 v Grahovem. Ob 19.00
pa obhajamo velikonočno vigilijo, ko blagoslovimo velikonočno
svečo, znamenje Vstalega Gospoda. Tudi zvečer bo blagoslov jedil.
• 1. 4. je Velika noč, praznik Go2
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spodovega vstajenja. Ob 8.00
bo najprej vstajenjska procesija
po Grahovem, nato pa slovesna
maša s sodelovanjem otroškega
in starejšega zbora. Ob 10.15 bo
praznična maša tudi v Žerovnici.
Praznična nabirka bo namenjena
novi strehi na cerkvi na Lipsenju.
Bog lonaj za vse, kar darujete tudi
sicer za cerkev!
7. 4. je prva sobota in po pevskih
vajah za otroški zbor bodo ob 11.00
velikonočne delavnice za otroke.
Vabljeni!
8. 4. je druga velikonočna nedelja,
tudi nedelja Božjega usmiljenja.
Jezus je v videnjih tako naročil sv.
Favstini Kovalski med prikazovanji. Pri deveti maši sodelujejo
otroci 3. razreda.
15. 4. je tretja velikonočna nedelja. Pri deveti maši sodelujejo
otroci 4. in 5. razreda. Začenjamo
teden molitve za duhovne poklice.
18. 4. je sreda in bo ob 19.30 predavanje za starše in botre birmancev. Imela ga bo gospa Polona Vesel
Mišič. Predavanju bosta sledila pogovor in krajši sestanek v pripravi
na sv. birmo.
Od 20. do 22. aprila bomo z notranjskimi romarji obiskali večno
mesto Rim. V nedeljo bodo za sv.
maše poskrbeli gospodje iz Cerknice. Pri deveti maši sodelujejo
birmanci.

• 27. 4. je državni praznik. Naša župnijska cerkev obhaja obletnico
posvetitve. Molimo za našo župnijsko skupnost.

• 29. 4. je četrta velikonočna nedelja ali nedelja Dobrega Pastirja –
Jezusa. Obhajamo svetovni dan
molitve za duhovne poklice.

OBVESTILA
Velikonočno voščilo
V našem življenju se nam večkrat zdi, da smo zašli v slepo ulico
ali da smo končali na mrtvi točki. Da preprosto ni izhoda.
Da enostavno skupaj z umorjenim Jezusom ždimo v grobu – negibni.
Toda z Božjo močjo je Kristus vstal in premagal smrt.
Tudi mi se oprimo na Božjo pomoč in zaživimo kot novi ljudje.
Blagoslovljeno velikonočno praznovanje voščim prav vsem.
Župnik Sandi
• Prvi april je dan šaljivcev. Znajmo
se pošaliti predvsem na svoj račun.
• Tedenske svete maše so v župnijski
cerkvi ob 19.00 in na podružnicah
ob 18.00.
• Čez teden molimo po sv. maši po
različnih namenih: ob ponedeljkih za beatifikacijo naših svetniških kandidatov, ob torkih v čast sv.
Janezu Bosku, ob sredah za domovino, ob četrtkih po sveti maši za
duhovne poklice, ob petkih za naše
bolnike in ob sobotah za družine.
• Verouk za otroke poteka po razporedu ob torkih in sredah.
• Ob petkih popoldne so uradne ure
v župnišču, sicer pa je g. župnik
dosegljiv vedno pred in po sv. maši
ali na mobitel.
• Na prvi petek dopoldne bo obisk
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bolnikov na domu. Po sveti maši so
litanije Srca Jezusovega.
Na prvo soboto molimo litanije v
čast Materi Božji.
Ob sobotah gospe čistijo in krasijo
cerkev po dogovoru ali razporedu.
Ob 10.00 so pevske vaje za otroški
zbor in ob 19.00 tudi za starejši cerkveni zbor. Vabljeni novi člani!
Ker je naša župnija zaznamovana s
salezijansko navzočnostjo, priporočam na 24. v mesecu spomin Marije Pomočnice in zadnjega v mesecu
spomin na sv. Janeza Boska.
Poleg rednih sodelavcev pri oblikovanju mesečnih oznanil vabim k
sodelovanju še druge, ki znate kaj
lepega napisati.
Po dogovoru so priprave za krst in
poroko.
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• Priporočam verski tisk, predvsem
Družino in Ognjišče, za otroke pa
Mavrico.
• Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo obilo Božjega žegna.
• Od 12. do 14. aprila bomo poromali s Korošci v Medžugorje. Še so
prosta mesta.

• Ob zaključku šolskega in veroučnega
leta (25.–28. junij) bomo šli na romanje ob jadranski obali južne Italije
(Loreto, S. G. Rotondo, Lanciano …).
• Ob 160-letnici prikazovanj Device Marije v Lurdu bomo poromali
za zaključek počitnic v Francijo od
20. do 25. avgusta. Prijave za romanja zbira župnik Sandi.

MOLITVENI NAMEN PAPEŽA FRANČIŠKA – april 2018
Za tiste, ki imajo odgovornost v ekonomiji.
Da bi načrtovalci in izvajalci svetovne ekonomije imeli pogum reči ne
ekonomiji izključevanja in bi odpirali nove poti.

DOGODKI
Nova Štifta
Duhovni vikend za birmance iz župnij Grahovo in Planina
V dogovoru z župnikom Francem
in župnikom Sandijem smo organizirali duhovni vikend za birmance iz
župnij Grahovo in Planina. V petek, 2.
marca, smo se ob 17.00 zbrali pred župniščem in se odpravili proti Novi
Štifti, Marijini božji poti, ki je le pol
ure vožnje oddaljena od Grahovega.
Ko smo prišli v dom duhovnih vaj, ki
se nahaja na hribu ob Marijini cerkvi,
smo se najprej namestili po sobah.
Fantje obeh župnij so se spravili v eno
spalnico, dekleta pa drugo. Skupaj je
bilo otrok 30. Duhovni vikend je vo-
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dil župnik Sandi. Pomagali pa so mu
katehistinja Patricia, organistka Anita,
en animator in tri animatorke. V kuhinji pa sta bili glavni gospe Sonja in
Renata. Še pred večerjo smo se zbrali
v veliki dvorani, kjer smo se razdelili
v štiri skupine. Za večerjo smo jedli
mlečni riž in popečen kruh. Po večerji
pa smo imeli prosto in se med seboj
malo spoznavali. Sledila sta kateheza
o družini in družabni večer z raznimi
smešnimi igrami. Ker smo šli spat že
ob enajstih, ni kazalo, da bi hitro zaspali. Še posebej fantje ne, ki jih je župnik Sandi neuspešno umirjal. A po
eni uri zjutraj so vendarle vsi zaspali.
Še dobro, da so animatorji otrokom ob

Izdaja Župnija Grahovo pri Cerknici: PR 02029-0254823952 pri NLB.
Zanjo Sandi Osojnik, žpk; tel. 01-296-00-70 ali 031-276-590, sandi.osojnik@salve.si.

prihodu pobrali vse mobilne telefone.
V soboto smo po jutranji molitvi
in zajtrku imeli malo prostega časa,
ki smo ga porabili za igranje biljarda. Nekateri pa so si privoščili skok v
sneg. V dopoldanskem času smo imeli katehezo o birmi, pripravo na sveto mašo, spokorno bogoslužje s sveto
spovedjo in sveto mašo. Obiskal nas je
tudi planinski župnik g. Franc Maček.
Za kosilo smo se mastili z okusnimi
testeninami. Vsi skupaj smo se odpravili na daljši sprehod, ki so ga otroci
popestrili s kepanjem in metanjem
v sneg. Utrujeni smo se vrnili v hišo,
a ni bilo časa za počitek. Animatorji
so pripravi katehezo o cerkvi, ki smo
jo gradili iz kartonastih listkov in na-

nje pisali, kdo smo tisti, ki sestavljamo
cerkev. Sledili sta še kateheza o zavezi
z Bogom in priprava po skupinah na
veseli večer. Po večerji (palačinke in
kompot) smo spet bili malo prosti in
že je sledil veseli večer, ki nas je dodobra nasmejal. Čeprav je bila pozna
ura, ko smo šli v sobe, nismo bili preveč utrujeni. Pa vendar je malo po polnoči življenje v hiši zamrlo. V nedeljo
zjutraj je bila zelo pretresljiva budnica,
ko so se otroci zbudili rahlo počečkani po obrazih. Umivanju in jutranji
molitvi je sledil zajtrk. Dopoldne pa
še kateheza o zakramentih, ko je vsaka
skupina pripravila v obliki prizora en
zakrament. Imeli smo še svetopisemski kviz in pripravo na sveto mašo. Še
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pred kosilom smo pospravili prtljago
in se skupaj z mnogimi starši stisnili v
hišno kapelo, kjer je sv. mašo daroval
gospod Sandi. Za kosilo smo jedli pico
in narezek, pa pili čaj, kompot in kuhano vino. Z najlepšimi spomini smo
se vrnili na svoje domove. Mnogi so
izrazili željo, da bi birmanci iz obeh
župnij kdaj šli skupaj na enodnevni
izlet proti morju. Pa da bi svojo lakoto
potešili spet s pico.
sos

imeli tudi dramski krožek. Bilo je
ogromno dela, časa pa malo, zato smo
nekateri menili, da nam ne bo uspelo.
»Ampak za mamice mora biti pripravljeno,« so rekla dekleta in vadila in
vadila ...
V soboto, 17. marca, so bile še zadnje vaje pevskega zbora in dramskega krožka, pozneje pa delavnice,
na katerih se je zbralo 29 otrok. Pod
vodstvom gospe Mojce Dolšak smo
izdelovali dišeče vrečke s sivko. Najprej je vsak izdelal vrečko za mamico,
Nekaj izjav naših birmancev:
potem pa še za mame in mamice, ki
Najbolj so mi bili všeč družabni ve- bodo prišle k maši v nedeljo. Izdelali
čeri. Isabella
smo sto vrečk.
Najbolj všeč mi je bilo, ko smo se
Končno smo dočakali nedeljo in
igrali zelo dobre igre in se spoprijateljili nastop ter obdaritev mamic. Pevski
s Planinčani. Ema
zborček je pel pri maši na koru, po
Najbolj mi je bil všeč biljard. Lea
obhajilu pa smo odšli k oltarju in odNajbolj mi je bil všeč družabni ve- igrali igrici. Nekateri so se v vlogah
čer. Lara
igralcev znašli prvič, a vsem je lepo
Všeč mi je bilo, ker sem spoznala uspelo. Srečni in zadovoljni smo ponove prijatelje in veliko novih zanimi- tem razdelili tudi vrečke z delavnic.
vih iger. Anuša
Vrečk je bilo dovolj za vse mamice in
Skakanje z drevesa (v sneg).
mame.
Dobra družba, biljard.
S svojim prispevkom so otroci poNajboljše je bilo, ko smo skakali.
častili materinski dan tako, kot znajo:
Biljard in smejanje s prijatelji ter iskreno, prikupno in radoživo.
skakanje.
Drage mamice, mame, tete ..., hvala!
MATERINSKI DAN
Anita Kolmanič
V nedeljo, 18. marca, smo praznovali materinski dan. Članice pevskega POT LUČI
ustreza postajam križevega pota.
zbora so že v mesecu januarju izbraNamesto trpljenja govori o dole dve igrici, ki jih bodo nastopale za
mamice. Zato smo poleg pevskih vaj godkih Jezusovega vstajenja.
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1. Jezus vstane od mrtvih.
Daj mi, Gospod, vero v posmrtno
življenje.
2. Učenci najdejo prazen grob.
Daj, Gospod, da ne bi obupaval ob
smrti bližnjih, temveč zanje molil.
3. Jezus se prikaže Magdaleni.
Daj, Gospod, da te prepoznam v
bližnjih, ki mi želijo dobro.
4. Jezus se pridruži učencema v
Emavs.
Daj, Gospod, da bom pozoren na
Tvojo besedo in spodbude drugih.
5. Jezus se razodene ob lomljenju
kruha.
Daj mi duha pobožnosti, Gospod,
da bom rad šel k sveti maši.
6. Jezus se prikaže desetim apostolom.
Daj mi razsvetljenja, Gospod, da bi
te iskal predvsem v molitvi.
7. Jezus podeli učencem moč odpuščati grehe.
Daj mi moči, Gospod, da bom znal
tudi jaz odpuščati.
8. Jezus utrdi Tomaževo vero.
Daj mi poguma, Gospod, da ne
bom dvomil v tvojo ljubezen.
9. Jezus se prikaže učencem ob jezeru, ko lovijo ribe.
Daj mi spoznanja, Gospod, da te
bom prepoznal tudi v vsakdanjih dogodkih življenja.
10. Jezus podeli Petru prvo mesto
med apostoli.
Daj mi ponižnosti, Gospod, da
bom imel druge boljše od sebe.

11. Jezus pošlje svoje učence v
svet.
Daj mi odločnosti, Gospod, da te
bom s prijazno besedo in lepim življenjem oznanjal drugim.
12. Jezus gre v nebesa.
Preusmeri moj pogled od materialnih dobrin k duhovnim vrednotam,
Gospod.
13. Učenci z Marijo pričakujejo
Svetega Duha
Nakloni mi čuječnosti in pozornosti do najbližjih, Gospod.
14. Jezus učencem pošlje Svetega
Duha.
Daj tudi meni dan za dnem darove
Tvojega Duha, Gospod.
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SVETE MAŠE IN GODOVI

1. 4., NEDELJA
GOSPODOVEGA
VSTAJENJA – VELIKA NOČ
2. 4., ponedeljek, Frančišek
Paolski
3. 4., torek, Rihard, škof
4. 4., sreda, Izidor, škof
5. 4., četrtek, Julijana in Eva, red.
6. 4., petek, Notkar Jecljavec
7. 4., sobota, Janez Kr. de la
Salle
8. 4., BELA NEDELJA
(Božjega usmiljenja)
9. 4., ponedeljek, Valtruda, red.
10. 4, torek, Domen, škof
11. 4., sreda, Stanislav, škof
12. 4., četrtek, Zenon, škof
13. 4., petek, Ida, redovnica
14. 4., sobota, Lidvina, devica
15. 4., TRETJA
VELIKONOČNA
NEDELJA
16. 4., ponedeljek, Bernardka
Lurška
17. 4., torek, Rudolf, muč.
18. 4., sreda, Sabina, red. ust.
19. 4., četrtek, Marcel Callo

20. 4., petek, Anastazij, opat
21. 4., sobota, Anzelm, c. učitelj
22. 4., ČETRTA
VELIKONOČNA NEDELJA
(Dobrega Pastirja)
23. 4., ponedeljek, Jurij, muč.
24. 4., torek, Fidelis, duhovnik
25. 4., sreda, Marko, evangelist
26. 4., četrtek, Marija, Mati
dobrega sveta
27. 4., petek, Hozana Kotorska
28. 4., sobota, Ludvik Montfortski
29. 4., PETA
VELIKONOČNA
NEDELJA
30. 4., ponedeljek, Rozamunda

Grahovo (8.00)

Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)

++ Ivanka ŽNIDARŠIČ, ob r. d., družina
CERJANEC
za sosesko
++ starši Andrej, Zinka ROK
++ Terezija, obl., Matija ZGONC
+ družina KOVAČ
++ Rok MIHELČIČ, Alojzij KOMIDAR
Za Božje varstvo
++ Antonija, obletna, Anton LUNKA
+ Miroslav ULE, obletna
++ Marija, obletna, ostali TURŠIČ
+ Marjeta MULEC, obletna
Za župljane
Sv. maša drugod
+ Jožefa HERBLAN
Po namenu
++ iz družin OBREZA in CVETKO
Sveta maša drugod (za župljane)
Sveta maša drugod
+ Peter ŠUBIC
+ Jože JENC

Grahovo (19.00)

+ France KOČEVAR

Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)

+ brat Jernej TURK
+ Jakob ULE
+ Jože MULEC, 30. dan
++ Branka, obletna, ostali ROK
Sv. maša z Notranjci na romanju v Rim
Sv. maša na romanju v Rim (za župljane)
+ Marija OTONIČAR, obletna
+ Jože TELIČ

Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)

+ Vinko PLOS
++ Franc IVANČIČ, starši OBREZA
Za župljane
V čast Materi Božji za nove duhovne poklice

Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)

Po namenu?
++ Starši TURK (Retje 4)
++ Starši KANDARE
++ Janez, obl., Frančiška GODEJŠA

Žerovnica (10.15)
Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Lipsenj (18.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)

Sveta maša drugod

